
EAE II

I.IffDERfiIISASI

serirrgkari kita nendengiar ueapan "rroderrrlsasi,.,

rraka terbayarrEikarr akarr durria rrodern , atlrtE! rnoclerrr, zararl
rrodern, bahkan Eaya, rrode crikaitkan pura derrgarr modern

atau pula ada kaitanrrya a.ntara noderrrisasi derrgan barat.
untuk mempersirrgkat pembahasarr dararr huburrgarr ( art i )
dengarr kali.mat ini, perrbaea hami persirahhan menbuka

halaman pendahuluan.

A- Latar Belakang Lahirnya Hodernisasi

Dunia modern yang melahirkan beberapa ahri
f ikir kerranaan, rrelahirkan sisten perekononrian baru,
tata negara, industrialisasi darr teknologi yang

renakjubkan tidak muneul dengan sendirinya dengarr

sempurna tanpa adarrya embrio ya:nl urenclaLruruinya. Hasa

derri masa, bibit modernisasi itupun berevolusi
mencari kesempurna&n, bahkarr nanusia itu sendiri
rrerrjadi hegunaan eiptaan serrdiri. Adarrya industri
ya.nE menjurus pada keindahan akan pakaian,
perunahan, kendaraan darr tata kota yeng rapi penuh

geaerraparr nenjadikarr clunia ini bagaikarr sorga yarrgi

teratr dijanjikan Tuhan. Ternyata derrgan kelezatan
kehidupan dan gemerlapan dunia, manusia itu sendiri
telah lupa dari mana errbrio atau bibit roderrrisasi



itu berasal.

Kenajuarr peradabarr Is1am pada abad ya;n3! silam

telah diketahui- barryak oleh Barat. r{ereka irrgirr

rremiliki hetirtspran peradabarr sebagainarra yang

dimiliki oleh liaurr rruslirrirr . Kej aya.an rsran benar-

benar telah diketahui oreh orenl-orarrg Barat. Dalarn

masa lebih dari tujulr abad kekuasaarr rsram di
Sparryol, unat Islam telal-r rrencapai kejayaanrrya

disana. Banyak prestasi yarrgi nrereka peroreh, bahkan

pengaruhrrya merrbawa Eropa, darr kerrudian durria, kepada

kerrajuan yeLnl lebihr konpleks.l Betul-betu1 telah
rrerrunjukkan dnan hehebatarr Islarn.

Lothrop stoddart uaenegaskarr pula dalarr bukunya: "Didalara tiga abad pertanra sejarahrrya (yaiiu
650 s/d 1000), daerah v,.ng dikuasai rsrarr dalrah-daerah yerlg palirrg rraju darr rreuriliki peradabanyang amat tinggi.. Daerah itu penuh derrgan kota-kota yang indah, rrasji"d yang meglah dan dimanaterdapat universitas tenpat tersirrpannya segaraperadaban dan f alsaf ah dar i dun ia larra y*rrg
bernilai tirrggli. cemerlangnya. rslam Tinurrrerupakan hal yarrEi korrtras dari Kristen Baratyang nasih tenggelarr dalam zaman taegelapan...2

Harrurr setelah barrgurrrrya Turki menj adi
perrEiuasa, Eropa merasa teraneam , c)renl-orang Kristen
tak dapat lagi rrengurrjurrgi tempat-tempat suci. para
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musafir pulang dengan Berasa dendan, meny&mpaikan

haI ihwalnya pada Paus Urbanus II. Segeralah kutbah-

kutbah pengrilan perang suei melawan Is1am

dikurrandangks.n dinarra-mana daerah Kristen Eropa.

Peran$ Salib yang diduga peranEf suei didalannya pula.

terdapat niat yang kurang baik, diantara rrereka ada

yeng nen6iharapkan untung, ada yang hatinya tertarik
oleh seEiala eerita ya.fig ajaib terrtang! daerah timur.
Dan merekapun tak ada usaha mengemban$kan dan

mengabarkan Injil dikalangan umat Islarn Tiuur.3

OranEl-orarrg Eropa yang mulanya memandang

daerah timur (Islam) suatu uuat yang hina karena

kafir, justru nelihat sendiri jadi tertegun. Orang-

oranEf Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol

berada di bawah kekuasaan Islan jauh neninggalkarr

neEf ara-neEf ara tetangganya Eropa, terutana dalan

bidanet penikiran dan sains disanping bangunan fi.sik.4
Kebudayaan, iluu dan kesenian Eropa sangat

diperkaya oleh pertemuannya dengan kebudayaan timur.
Perdagan€an nulai tinbul denglan eepat teristimewa di
tanah Perancis dan Italia, oleh sebab itu kota-kota

bertanbah besar, (sehingga). ada yang nenyangsikannya
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akan kebenaran aElaaa Kristen.5

Selaniutnya, proses lr_"€lg3-}1:5_:,r,i-t,, terus

berkenbang dan ilnuwan terus pula berBerak menurut

kc'dratnya keadaan ini akhirnya meneiptakan bentuk

ekstrin'r dalam permusuhan, ilnu berkeuban€ tak

mengenal batas dan menyangka diduga dengan pikiran

setiap masalah yang hidup yang tak berdasarkan

keteranEfan akal dianggap tidak benar dan ditolak

revolusi, pikiran meledak dan berkdbar dirrana-marru..6

Gerakan rasionalisasi alam pikiran Eropa

mendorong kepada hasrat merantau dan nencari

pandanEian hidup baru ke negeri-negeri lain. Haka

Bartholoneus dari Portuefal, yang berlayar pada tahun

1486 berhasil melewati ujung Afrika Selatan. Pada

tahun 14Bg Vasco Da Gama dapat mendarat di kota

Calieut Irrdia.

Christofus Colunbus mendarat di Amerika

Selatan, para pelanconEl ini pada mulanya hanya

mencari daerah-daerah baru untuk penasaran dan

penukaran barangl antara Barat dan Timur. Namun

setelah uereka berhasil merebut Goa di India tahun

1510 dan Portugis merebut Halaka tahun 1511, oranEi
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Barat sengaja rrerrutup pintu da€an9 urrat Islam darr

mengobarkan semangat penjajahan.

SerrerrLara i-tu kemakmurarr Etopa terus bertarrba,h

dan bidang kei.lmuwan terus berkerrbarrg pesat. Narra-

rrama tokoh ilnuwan terus bermurrcularr - Marchriavelli,

DescaxLes tahurr 15gB disarnbut c'Ieh Spinoza, Thomas

Hobbes dan lain-lairr. Tahun L624 xruncul Sir Issac

Newton, tahun 1632 John Lock.7

Penenruan-perremuan baru pada bidangi teknologi

rrulai berrrunculan "rresie." I t"iu.f, ditemukan, James

Hatt tahun 1769 menemukarr nesirr tr&p, mesin pemital

benartg diketemuhan tahun 1786, mesin tenun 1766,

kenudian tahun 1825 George StepLrensorr berhasil

rreluncurkan kereta api pertama dari Darlirrgton hln*Ea

Stokton bagi-an utara Inggris. dan Etienne dari Belgi-a

tahun 1863 berhasil rrenbuat nrobi.l derrElan bahan bakar

bensin.

Industri yang nerupakan tulanEi punggung

ekononi Eropa terus digerakkarr secepatrrya. Apalagi

setelah Eropa menemukan daerah jajahan yalng rremberi

kesenpatan untuk rrelebarkan pasaran darr rrendapatkan

baharr nentah seca.ra gratis. Haka tak hanya rakyat

jajahan ya.ng rrerasakan senElsara, tapi rakyat Eropa

)
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dengan adanya kesenianEian antara buruh

nrengaki.batkarr kesengsaraarr pula.

darr maj ikan

Adanya per&saarr tidak adil j-rri melahi-rkarr

revolusi sosial , yarL+ melahirkan perrdapat baru

terrtanEl hak asasi manusia, kedaulatan raliyat, hukum

darr ker^rajiban perrerintah, dan mendobrak Penguasa yanEl

semerra-mena dan feodal serta melahirkan liberalisne-

PerEolakarr Eropa terus berj a1arr, rramurr

demikiarr berkembangnya semangat perbaikan makin

tarrpak, penjajahrarr terus berlaniut, para ilrruwan tak

henti-hentinya bekerja iuga pesatnya perkenbangan

tekrrcrloeii terus berlanEisurrEl darr punya dukungan

rnantap.

Pesatrrya laju kemajua,n te}'.rrologi

m-errandakan dan me letakkan Eiengsinya suatu nega-ra-

diantara neEiara Barat untuk lebih memacu berlomba

menerrukan hal yang baru. Haka kita sampai

sekarangpurr dapat rrelihat hasil-hasi1 yanEl merbka

dapatkan dari kerja keras mereka mulai baranB-baranEf

keeil seperti jarun hinBga pesawat terb.ang dan alat-

aLaL p'erar.4 pemusuh manusia-

Adarrya f akta sej arahr lahirrrya rrodernisasi

(dunia modern) sebagainana diatas, maka tak herarrlah

kiranya bila Islaru mempunyai andil besar dalarr usaha

meurrbangun dun ia moderrr dimasa s i lam, sebagf aimarra

dikatakan oleh Ali Yafie sebaglai berikut :

yanEi
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Suatu kenyataan neEf ara t idak patut
bahwad ikesanp irrgkan begitu saja, yaitu

kebangkitan dunia uodern/Barat, yen4 telah
rrelahirkarr ilmu dan teknologi yafiE nenakjubkan
yang dikaglumi oleh dunia sekarang ini, . . . .

terjadi sesuai kontak frontal Barat dengan
Tinur,/Islam melalui peranS salib'. Kontak frontal
ini bgrpengaruh besar pada perubahan pandangan
Barat. "

Ciri-Ciri Hasyarakat l{odern

Para ahli Barat ya:n1 telah nenyodorkan hasil
penelitian tentang masyarakat sederhana dan modern

beranjak dari agama. Untuk membedakan nasyarakat

nodern dan tak modern dia *Llib*tku.r, aE3ana sebagai

eiri khas, karena antara nasyarakat yang

terbelakang dan nilai-nilai sakral banyak berkait dan

bersatu dalam kehidupannya.

W** *he:rvek-- "-..*ur-e- qh.s-ll-e 
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lerubahan dalan kalarrgarr rrasyarak"t. ) Aelma telah
meurbentuk pula hidup masyarakat sebelurr kedatarrgan

modernisasi. Demi-kian pula nilai-nilai sakral menjadi

pertimbangan dalam Berak langkah yerrt| akarr dilalui.
Aja-ran agama raerrElajarkan aha'l- kebaikan pada sesam&,

tolc,ng menolongi darr kasih nengasihi, budi pekerti dan

rroral se1a1u mendapat korrtrol dari a€ana atau

ikatarr- ikatarr 1a j-rr . l{arrurr raasyara}iat rrodern t idak
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lagi punya eiri-eiri sebagaimana diatas kecuali hanya

kecil sekali.

Henurut Inkeles, nodernisasi nenerlukan

perubahan nendasar dalam eara berfikir dan perasaan,

yaitu perubahan dalam setiap sikap terhadap perubahan

kehidupan masyarakat dan alam semesta. Untuk itu
Inkelas nenyaj ikan tujuh eiri khas naasyarakat nodern

seperti berikut ini :

1. Kesinpulan terhadap penElalaman baru dan

keterbuka.annya untuk uenerima inovasi dan

perubahan.

2. Harus mampu menbentuk atau nenangani (holding)

opini berkenaan dengfan sejumlah nasalah yang

besar dan i.su yang timbul balik dilingkunElannya

ataupun diluarnya.

3. Henunjukkan sikap yang lebih saclar terhadap

berbagai sikap dan opinii dilingkungannya daripada

menutup diri terhadap kenyatan diluar dirinya.
4. Berorientasi pada nasa sekarang dan unendatani dari

pada ke masa lalu.
5. Percaya bahwa manusia dapat belajar untuk

BenEluasai linElkungannya untuk menajukan tujuan

sendiri, bukan tunduk kepada lingkungan.

6. Yakin bahwa dunia ini dapat dikalkulasikan bahwa

oranEi dan lerrbaga-lembagla lain disekttarnya dapat

tergantung padanya untuk memenuhi dan uenentukan
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kewajiban dan tanggung jawabnya.

7. Sangat pereaya terhadap keahlian distribusi.l0

C- Danpak Positif dan
Hasyarakat Modern

llegatif Hodernisasi Dalal

llodernisasi merupakan salah satu eiri unum

peradaban maju yang daraun kehiduparr bermasyarakat
i{'

nempunyai --k-on_otasi yaitu perubahan sosial nasyarakat
yang kurangf maju untuk nrencapai tahap yang telah
dialani oleh masyarakat yang lebih maju. Senentara

ada yang nengartikan bahwa modernisasi adalah

sebagian prc,ses yang melaluinya nanusia menjadi nanpu

menEfuasai alam dengan memanf aatkan

uodern.11.

teknologi

Dengan adanya nodernisasi ini akan tinbul
dampak yang menguntungkan serta yang meruElikan

terhadap nasyarakat, dengan kata Iain akan tinbul
suatu dampak positif dan negatif terhadap masyarakat

nodern pada saat ini.
a. Dampak Positif Hodernisasi Daraua Hasyarakat ttodern

antara lain
1. Hodernisasi dengan henajuan teknologi dan ilnu

pengetahuan dapat nembar.la banyak perubahan

tr!- -'t=1 ,, F, r,.r * L i. i:.;t r _i- rii 
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sosial dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial
budaya dan juga *g*r*.12

Unat manusia nenperoleh banyak keuntungan dari
modernisasi ini, khususnya dalan bidangl ilnu
pengetahuan dan teknologi, dinana heuntungan

yang diperoleh ini atas dasar perseorangan dan

dapat dikatakan dala waktu yang relatlf
singkat. 13

Dengan adanya modernisasi ini, kenajuan

teknologi irri seeara cepat dan berkesinambungan

terah nerubah durria seolah ruenjadi satu kampung

besar, khususnya jika dilihat dari hasil-hasi}
teknologi komunikasi, teleks, faksinail, radio,
televisi, internet dan sebagainya yang

dikenbangkan seeara menakjubkan.14

Kerrajuan ilnu dan teknologi eanggih pada nasa

sekaranB, lebih banyak memberlkemudahan untuk
neningkatkan produktifitas kerja dan menberi
peluang bagi setiap individu untuk menaeu diri

I '-i-'"Fr[itJL.t.l {j}l*-i:Lr'. l,.i-rr..rrirrrin r-lcJy rJ;:rn l'fu:,h,Ir-fan" J-}*mp;tlr
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dalarr suasana yang rreng;untungkan secara

irrtelektual Baupun psikologlis, disampinEf

nenberi kesempatan bagi terwujudnya nanajenen

yang baik untuk melakukan pekerjaan secara

efisien dan baik.15

5. DenEfan adanya modernisasi ini terutana yang

berhubungan 'dengan teknologi dan i lrru

pengetahuan sesuatu yang belun dikatakan atau

sesuatu hal yang belum terungfkap akhirnya bisa

diukur atau diantis'ipasi oleh suatu standart
peralatan juga terhadap sesuatu ha} yanEg

lainnya, yan+ belun terunghap telah bisa
diamati dilaboriatorium diperiksa denglan

menggunakan alat-alat tertentu.16

Suatu kenyataan yang tampak jelas dalam

kehiduparr nodern yang terah maju ini ialha adanya

hontradiksi-kontradiksi yang rengganggn kebahagiaan

orang dalam hidup. Apa yarig, dahulu belum dikenal oleh
nanusia, kini sudah tidak asi.n€ tagi baginya, bahaya

kelaparan, dan penyakit menular yanEl dahulu sanElat

ditakuti sekaranEl telah dapat dihindari, kesulitan
dan bahaya-bahaya alauiyah yang dahulu san6fat
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nenyulitkan dan menElhambat sekarangi tidak lagi
menjadi persoalarr, begitu pula dengan kenajuan telah
dapat nenghasilkan alat-alat yan$ nenudahkan hidup,

memberikarr kesenangan dalam hidup, sehingga

hebutuhan-kebutuhan jasnani tidak sukar lagi untuk

rreuenuhinya.

b. Danpak Negatif Hodernisasi Dalan l{asyarakat Hodern

Adalah merupakan suatu kenyataan yanEl jelas

dalan kenajuan yang sangat pesat dibidang iluu
pengetahuan akan tiuabul suatu "side effeck" yang

berdampak negatif terhadap kehidupan di
nasyarakat modern ini akan timbul suatu

kcrntradiksi yang bisa nengganggu ketentraman

manusia dalan kehidupannya.

Dibeberapa sektor banyak terlihat keuajuan-

kenajuan yang telah banyah menEfhasilkan beberapa

peralatan yang dapat nenudahkan hidup, varig dapat

menberikan kenikmatan dalam hidup, sehingga mudah

sekali untuk dapat memenuhi kebutuhan.

Seharusnya kondisi dan hasil kenajuan-

kemajuan itu bisa menbawa kebahagiaan yang lebih
banyak kepada rranusia dalam hidupnya. Akan tetapi
suatu kenyataarr yang nenyedihkan ialah bahwa

kebahagiaan itu ternyata senakin jauh, hidup

terasa semakin sulit dan kesulitan-kesulitan
material berganti dengan kesukaran mental



1.

(psychis), beban jiwa semahin berat, kegelisahan

dan ketegangan serta tekanarr perasaan 1ebih serinE!

terasa dan lebih menekan, sehingga nenguran6fi

kebahaeliaan.

Hal tersebut diatas timbul disebabkan beberapa

faktor yarrgf kini amat nenpengaruhi eara berfikir
nanusia pada masyarakat uodern. Salah satu

faktornya adarah adanya persainglan dalam kehidupan

dinasyarakat modern ini. Hal ini tinbul karena

mengfinglatnya kebutuhan sehari-hari-, sehinElga tanpa

terasa akan noenbawa kepada kehidupan yang

rrementingkan diri sendiri. 17

Meningkatnya kebutuhan hidup, akibat meningkatnya

kebutuhan-kebutuhan tersebut pada kehidupan

rrasyarakat nodern ini, naka oranEg dalam

kehidupannya. salah dalam mengejar waktu, uenElejar

benda, frrengejar prosentase, kesemuanya ini akan

uenbawa kehidupan seperti nesin, tidak uaengenal

istirahat dan ketentranan, hidupnya selalu
d ipenuhi dengan ketegiangan , perasa.an karena

keinginanrrya untuk menEf hindari perasaan yang

tertekan. Akibat lebih lanJut yang akan

ditirrbulkarr adalah keg,elisahan-kegerisahan yang

2.
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kadang-kadang tidak jelas ujung panElha1nya. Dari

sinilah mulailah orang senakin jauh dari
kegenbiraan dan kebahagiaan karena keteglangan dan

kegelisahan selalu unenglhinglgapinya dalan

kehidupannya sehari-hari . 18

3. Orang lebih menikirkan diri sendiri atau merasa

bahwa ia perlu terlibat dahulu nenikirkan
kepentingan dirinya. Urusan orang 1ain tidak 1agi

rrenjadi perhatiannya yang nenyebabkan bahwa

akhirnya ia merasa kesepian dalam hidup ini.
Dalam masyarakat modern, hubungan yang seperti

ini tidak }agi nerupakan hubungan persaudaraan yang

berdasarkan kasih sayang dan cinta nencintai, akan

tetapi telah berubah menjadi hubungan yang bersifat
kepentingan, darr biasanya hubunBan seperti tni akan

nudah sekali peeah dan retak apabila kepentinEran itu
sudah tidak terpenuhi lagi.

18Jt j.cr, ha.l , -1.r-r-.1.1


